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Beste ouders en kinderen, belangstellenden,
De laatste nieuwbrief van de Kinder- en Jeugdkerk. We staan vlak voor de vakantie, graag willen wij
terugblikken en vooruit kijken naar het komende werkjaar. Het afgelopen jaar was een jaar waar we ons
regelmatig afvroegen: kan het doorgaan, zit de corona ons in de weg. Gelukkig konden veel activiteiten
afgelopen jaar door gaan. Wij wensen u veel leesplezier.
Terugblik Kinderkerk Palmpasen
Kinderkerk viert Palmpasen. Het was op tijd
beginnen om de grote zaal van de Hüve in
gereedheid te brengen voor de kinderkerk.
Deze grote ruimte hadden we nodig. Tegen
10:00 uur kwamen rond de 30 gezinnen
binnen.
Veel kinderen zochten hun plek, ze waren
gekomen voor het maken van hun eigen
palmpaasstok. De werkgroep had alles tot in
de puntjes voorbereid. Het verhaal ging over
Palmzondag, wat was er aan de hand?
Waarom waren mensen blij? Wat ging er nog
gebeuren met Jezus? Vanaf dat moment
gingen ouders en kinderen aan de slag met
hun palmpaasstok. De palmpaasstok zit vol
met symboliek van de goede week. Alles werd
kort uitgelegd en kinderen konden weer een
stap zetten om de palmpaasstok te voltooien.
Uiteindelijk werden de palmpaasstokken
gezegend, was er koffie en drinken. Toen
naar buiten achter de Dr. Schaepman
harmonie, de muziek, door het dorp. Bij Jut en
Jul was er nog een verrassing, alle kinderen
kregen namens de ondernemers een ijsje. Zo
kijkt de Kinderkerk terug op een geslaagde
ochtend.

Terugblik Jeugdkerk paaskaars maken
De Jeugdkerk verzorgde op Goede Vrijdag de kinderkruisweg en Paaskaars maken. Om 15:00 uur kwamen
kinderen samen in de dagkapel van Geesteren.
We begonnen met de kinderkruisweg, het is mooi om
te horen dat kinderen die groot zijn geworden bij de
kinderkerk vragen over de kruisweg kunnen beantwoorden. Aansluitend werd de overgang gemaakt
naar Pasen en uitleg gegeven over de paaskaars en
gingen de kinderen aan de slag om hun eigen
Paaskaars te maken. Het was een geslaagde middag.

De speurtocht voor communicantjes
Zondag 27 Maart staat in het teken van de speurtocht
voor gezinnen en communicantjes. Rond 08:15 uur
begint de werkgroep om de speurtocht uit te zetten,
woorden uit het verhaal van Zacheus in de boom te
hangen voor de woordzoeker, de kapel gereed
maken, koffiehoek, verstoppen van voorwerpen die ze
moeten zoeken en horen bij de 1e Heilige Communie.
Vanaf 09:30 uur starten de eerste
gezinnen, er nemen rond de 70
gezinnen deel, ze speuren, zoeken
en luisteren. Hoe mooi is de
omgeving en de bijzondere kapel
bij Herinckhave. Uit verschillende
dorpen uit onze parochie nemen
gezinnen deel. Reacties zijn
positief: prachtig, mooi, leerzaam
en zinvol. Doorgaan met deze
vorm van kerk zijn.
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Kinderkerkkoor
Tijdens de palmpaasviering was er de eerste
uitvoering van ons Kinderkerkkoor onder
leiding van Wilma Thöni. Vol trots en uit volle
borst stonden de kinderen hun liederen te
zingen. En dat na pas één keer repeteren.
Helaas bleef het bij die ene keer dit werkjaar.
Volgend jaar gaan wij door met ons
Kinderkerkkoor. De kinderen zullen structureel
bij de vieringen van de Kinderkerk gaan zingen.
Ons Kinderkerkkoor mag gaan groeien,
kinderen die mee willen zingen kunnen zich
aanmelden
via
de
mail:
kinderkerk@hpancratius.nl
De kinderen oefenen niet wekelijks, repetitie is
doorgaans de woensdag voor de Kinderkerkviering. Wees welkom bij het kinderkerkkoor,
zingen maakt blij.

Werkgroepen
Voor het komend jaar kunnen wij wederom
beschikken over voldoende leiding. Wij hebben
zelfs de leiding van de Jeugdkerk kunnen
uitbreiden, Colinda Stolp komt de werkgroep
versterken. Wij wensen haar veel succes en
plezier toe met haar werkzaamheden.
De leiding van de Kinderkerk wordt bezet door:
Stefanie Poppink, Ellen Engbers, Dorien Oude
Hengel, Marloes ter Haar en Linda Waaijer.
De leiding van de Jeugdkerk wordt bezet door:
Marleen van Os, Jelline Demmer, Frieda Oude
Hesselink, Moniek Peulken, Yvonne van Langen
en Colinda Stolp.
Teambuilding, aandacht voor de werkgroepen
De vrijwilligers van de Rock Solid, Kinder- en
Jeugdkerk hadden een teambuildingsmiddag
om elkaar als werkgroepen te ontmoeten en
elkaar beter te leren kennen. De kinderen en
jongeren stonden niet centraal, het waren deze
middag de vrijwilligers. Dit ging onder
begeleiding van Anneke Hemmer. De vrijwilligers
hadden vooraf een vragenlijst ontvangen die ze
digitaal moesten invullen. Eén van de vragen
was: welk gebakje zou je uitkiezen bij de bakker?
Dat gebakje stond verrassend op tafel. Onder
het genot van koffie en thee was er nadere
kennismaking, niets moet maar alles mag.
Vervolgens gingen we samen wandelen door
Geesteren met een aantal stops. Tijdens het
wandelen werd er volop met elkaar gesproken.

Opening werkjaar
Achter de schermen zijn wij volop bezig met het
nieuwe werkjaar, wij hebben de planning inmiddels
rond. Wat anders is dan andere jaren is de start van
het nieuwe werkjaar. Deze zal plaatsvinden tijdens de
Pancratiusdag op zondag 18 september. Deze
ochtend zal er een viering bij de Kroezeboom zijn, de
Kinder- en Jeugdkerk, Rock Solid Junior en Rock
Solid zullen hun eigen programma hebben.
De Kinder- en Jeugdkerk komt deze ochtend samen
op het grasveld bij Herinckhave, daar zal geopend
worden met een verhaal, dit verhaal sluit aan bij het
thema van de Pancratiusdag: licht.
Daarna gaan kinderen en jeugd hun eigen activiteit
doen. Het zijn leuke activiteiten, trek de kinderen oude
kleren aan. Rond 11:30 uur gaan we samen naar de
Kroezeboom, daar zijn broodjes, drinken en een
springkussen. Zet deze datum in uw agenda, via
jeugdkerk@hpancratius.nl kunt u aanmelden. Geef
aan met hoeveel kinderen en volwassenen u komt.
Kaars maken voor…
Een activiteit die twee jaar ligt te wachten, het is er
nog niet van gekomen. Wat is de opzet van deze
activiteit? Kinderen krijgen de mogelijkheid om een
kaars te maken voor een ander. Dat kan voor iemand
zijn die ernstig ziek is, iemand die is overleden, voor
wie het even moeilijk heeft en een lichtje nodig heeft.
Met deze activiteit is het makkelijker om met kinderen
in gesprek te komen. Hoe bijzonder is deze activiteit.
Kinderen die een kaars willen maken kunnen met
diaken Bert Huitink contact opnemen......................................
b.huitink@hpancratius.nl of 06-20432661

Doorstromen
Kinderen kunnen na de Kinderkerk doorstromen
naar onze Jeugdkerk en na de Jeugdkerk naar Rock
Solid junior. Voor elke leeftijdsgroep hebben wij
passende activiteiten.
De Kinderkerk is er voor kinderen vanaf 2 jaar, de
Jeugdkerk vanaf ongeveer 7 jaar, Rock Solid Junior
voor kinderen uit groep 7 en groep 8, Rock Solid is
voor jongeren van het middelbaar onderwijs.
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Planning werkjaar 2022 - 2023
De data zijn gepland voor het nieuwe werkjaar, er staan bijzondere activiteiten op de agenda. Uiteraard de
opening van het werkjaar, de Jeugdkerk gaat een opa en oma viering organiseren. Hoe bijzonder,
kleinkinderen nemen opa en oma mee naar de Jeugdkerk.
U zult denken het is een kort werkjaar, waarom stoppen de activiteiten zo vroeg in het jaar? De maanden
mei en juni staan vaak in het teken van meivakantie, feestdagen, vader- en moederdag, Eerste Heilige
Communie en zo zijn er volop activiteiten. De Kinder- en Jeugdkerk komt vaak in het gedrang, daarom
kiezen wij om vroegtijdig te stoppen. Heeft u hier andere ideeën over dan staan wij daar open voor. U kunt
zich hiervoor wenden tot Diaken Bert Huitink.

Kinderkerk

Jeugdkerk

September

Zondag 18 september
10:30 uur Pancratiusdag Kroezeboom
Opening werkjaar

Zondag 18 september
10:30 uur Pancratiusdag Kroezeboom
Opening werkjaar

November

Zondag 6 november
Allerzielen

Zaterdag 26 november
Advent

December

Zondag 18 december
Kerst
Zondag 29 januari
Opa & Oma viering

Januari
Zondag 5 februari
Vrij thema

Februari
Maart

Speurtocht communicantjes
Zondag 2 april
Palmpasen

April

Vrijdag 7 april
Paasactiviteit

Vakantie
Tijd om tot rust te komen, we mogen tijd nemen voor elkaar, genieten van wat en wie we gaan tegenkomen.
De Kinder- en Jeugdkerk wenst u een fijne vakantie.
Informatie
Voor informatie over Kinder- en Jeugdkerk of Rock Solid Junior kunt u contact opnemen met diaken Bert
Huitink, b.huitink@hpancratius.nl of 06-20432661.
Hartelijke groeten namens de werkgroepen Kinder- en Jeugdkerk,
Diaken Bert Huitink

Fijne vakantie gewenst
Kinderkerk | Jeugdkerk | H Pancratiusparochie
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